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  . كوردستان و رؤذاواي قاميشلو قارةماين خةپكي بة ثصشكةش

  
  سؤرانسؤران. . سس. . حح ..  .. ....ئةشقةأئةشقةأ  ئةسثةئةسثة  وو  حوسةينحوسةين  بةششاربةششار، ، ئةسةدئةسةد  سةددامسةددام

  
، }ئةسث و ماين{  ضارةوص، نةبوة} سةيارة {  طةورة ماشصن كوردستاين وپايت لة هصشتا كة دةمةي ئةو
  . بوة خةپك دا كؤمةپايةيت و ئابووري ذياين لة طرنطي نصكيشوص

 لص ضارةوصي كة كةم جصطة بو، كوردستان رؤذهةپايت لة، زايين ضلةكاين ئاخري تا نزيكةي،  لةبريم دص
، ة} يابو {  وشةي، يةكصك لةوانة. هةية وشةي جؤر بة جؤر، ضارةوص بؤ كوردي بة زماين ثاراوي. نةبص
 ياهو ياهو بة و كصشة هةزار بة ئاخوأ لةسةر، خؤمان سوعبةتضي هةرة شاعريي رةزاي شصخ مامة كة

 بة ئةو جار جا، دةرهصناوة ي لة بندا) هصستر (ئامؤزاكةي زأ كلكي مةيتةري فةتاحي يا كاك. هةپي ساندوة
  . }1{بزووتوة  طوصي عاستةم

بة  كة، دةپصن ناحةز كةينفس، ناأةسةين، قويتأي نصري ضارةوصيةكي بة }يابو {  كوردي زماين  بة
 لة، بة شةأي عاقيبةت و دنيا جيفةي لةبةر بةپام، بووبص جووتةوةشصن و ضةمووش سپ و جةحصپيش
 خةپك، عةيب و عارة طشتة ئةو لةبةر و، كةوتبص }زةليل {  مزرؤ و و كةلةال بووبص سةقةت ثريي دا

باري  بؤ بردين، قؤأ و هصستري صدرصذطو، كةر لة جصطةي قةقةت سواري بن و شوورةيي بص تةنانةت ثصيان
  . و شيت وا داشقة، فايتوون، طاري، جةجنةأ، خصشك بن بيكةنة يا لص وةبطرن كةپكي الر

  . ئةشقةأ ئةسثة دةوت ثصيان كة، هةبو وامان قوپتةشةي عةيبداري يابووةيةكي ئصمة
   

 نابوويت بةو، لةسةري دا سندان .ثپ بو و ثپ} ئةشقةأ {  بةپةك رةنطةكةي كة، نابو لص ناوةيان ئةم بؤية
جووت ، تةمةنةشةوة بةو هصشتا و دةبو زةنطان مةين دو يةكي} بةيزة{ باتوو  هةر، خوصأيةتيةش و

 دةدا و هةر  زلةشي…و  دةطرت هةر طازيشي حيالندنةوة دةم بة، ثصوة بو ئاوي كة دةوةشاند واي لةقةي
  . نةدةخةوت قةت، نةبواية و طةرم ثةيين نةرم تةختة لةسةر، شةوانة
 وصنجةكةي كاو ئالك و هةميشة و لةقة وةشصن بوة و بةدأةسةن هةر بوة هةتا، ئةشقةأة ئةسثة ئةم وتيان

 بة تا بيفرؤشني، }2{) شاهيندذ (ساينقةپا طاوطوصري بازاأي بؤ با بينصرين كة واية، خةسار كردوة
  . كةينةوةب و دنياي خؤمان كؤپي لة و و شيت وا داشقةضي بيلمةزي توركصكي
ضؤن  هةر، ساينقةپا بازاأي لة بضص حةوتةيةك هةمو ئةوةي كرد بة بةرثرسي بة ئةزموونيان كابرايةكي

 بازاأي بردبوة ئةشقةأي ئةسثة هصندة كةيكة خاپة. بو كةيكة خاپة ناوي كة، بفرؤشص ئةشقةأ ئةسثة، بص
 و ناأةسةين لةبةر و كردبوةوة دةميان، ضةندة ئةسثةكة تةمةين بزانص مشتةري و بؤ ئةوةي ساينقةپا

 ثصي وا بو، دةأؤيي الي دا بة كةس هةر تةويلةش لة كة، و هصنابوةيةوة نةيكأيبو كةس بةكارناهاتوويي
 نصو لصكةوتوي بصرصزي حوسةيين سةددام سةرؤك وةك و بيكأص و بيةوص بص ساينقةپا توركي ئةوة رةنطة

 ضكؤلة زمانة و دةم و ددان تةواوي و دةبوةوة ريض يكتؤز، دةكردوة دةمي بة خؤي يةك، و كادان طةلةخان
 ضووبوة هصندةش !!!دةدا بةتاپثا رصطوزةري كابراي نيشاين، خؤماپيانة و كاوخؤ بة زؤر، مةپاشوي و

{  دةتوت وصنة هةر بؤ. ببو ئةتاتوركيش زةردةكصوي توركي فصري و تؤقل تاقل، ساينقةپا شاري بازاأي
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 كاخي دةروازةي وةك شةفيقي زاري كة دةيانةوص، ) دةطةيي تص (دةكرد اميف خصرا،  }!ددانةكةت= ديشز 
  . بوصستصنص مؤلةق بة و ضاوي بكاتةوة بةغدا لة سةرؤك كؤماري

 سةرؤك حوسةيين بةششار كة، دةپص دپنيايي ثصمان بة ؛ و و بةدفةأ نا ثياو ثياوي ضارةنووسي ئةمةية
 ئةسدي سةددام بة وصنةي، لة داهاتودا هةية بؤي، سوريش كوذي كورد بةعسي و سةلتةنةيت كؤماري
 ثصي، ببص كةس هةر تووشي و بشارصتةوة خؤي، بةهاربةند دا لة، ئةشقةأ ئةسثة ضةشين، ئصأاق بةعسي
الر و  (أيز-نا ثووكي و كةپثة تا، بكاتةوة زةعيمانةي و شصويلكةي دةم خؤي بة يةك و بيكأص رةنطة وابص
لوويل ثأ  قذةسةري و بكةن راظة و بثشكن }ددانناسي {  دؤنتؤلؤذيك و زانسيت ضةشين هةرة بة، ي) طصأ
  . بكةن و قاشاو و شاپ رنةك زصأة سةددامة ياپي وةك، كاوكؤيت لة
 بة خؤزطة سةد! موكافاتة و جيفة مةكؤي جيهان، ساپة و ضوارسةد هةزار نزيكةي! سادايت وة سةييدايت يا

  !! !خؤمان حةكةي وةستا
{ و }  ماينة كوصت{ بة سةبارت، رةزا تاپةباين شصخ ماموةستا دو هؤنراوةكاين بة ئاماذةية} 1{

  . }و قووت  رووت هصسترصكي
 بةپام، كوردن زياتر بةرةكةي دةور و كة، ساينقةپا شارصكي تورك نشيين سةر بة ثارصزطةي ورمصية }2{

  . توركن شارةكة زوربةي خةپكي
 بة، قاميشلوةوة سال هايت كارةسايت رةشةمةي بة بؤنةي ةك، لة ثصشدا نووسيبو بابةتةم  ئةم:تصيبيين
  . كردةوة تازةم و ضوومةوة سةريدا

. 2704 ي رةشةمةي 23 - تاران  
   

 

2 


